โครงการแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของเยาวชน
ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา
หลักการและเหตุผล
ดวย พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อสงเสริมใหคนไทยใชภาษาไทยถูกตองเหมาะสมทั้งการเขียน การอาน และการพูด
รวมทั้งใหตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณของชาติ และเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงหวงใยการใชภาษาไทยของประชาชนชาวไทย สํานักงานราชบัณฑิตยสภาหรือ
ราชบัณฑิตยสถานในขณะนั้นจึงจัดโครงการที่เกี่ยวของกับการใชภาษาไทยหลายโครงการ
โครงการแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของเยาวชน เปนโครงการหนึ่งในโครงการดังกลาว จัดขึ้นเพื่อ
ปลูกฝงใหนักเรียนใชภาษาไทยไดอยางถูกตองทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน
สํานักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของเยาวชนมาแลว ๙ ป และ
เห็นสมควรใหจัดเปนโครงการตอเนื่องเปนปที่ ๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัตถุประสงค
เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนไทยสนใจและฝกทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาไทยใหถูกตอง
ผูดําเนินการ
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการคัดเลือกผูใชภาษาไทยดีเดน
กลุมเปาหมาย
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
สมัครเขาแขงขัน จํานวน ๔๐๐ คน
วิธีดําเนินงาน
๑. แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดําเนินการตามโครงการ
๒. จัดทําหลักเกณฑและกําหนดวิธีการในการแขงขัน
๓. จัดทําเอกสารสําหรับการแขงขัน
๔. ประสานและเผยแพรขาวการดําเนินงานแกสื่อมวลชน และมีหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เพื่อขอใหแจงโรงเรียนในสังกัดสงนักเรียนเขาสมัครแขงขัน
๕. รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนละ ๑ คน ทั้งนี้ จะรับสมัครนักเรียนเขาแขงขันไมเกิน ๔๐๐ คน โดย
ผูสมัครกรอกขอมูลในใบสมัครใหถูกตองครบถวน และสงมาถึงสํานักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อครบ
จํานวนที่ตองการแลวจะปดการรับสมัครทันที (แมจะยังไมถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
๖. ดําเนินการแขงขันทักษะการใชภาษาไทย [การตอบคําถามความรูดานวรรณคดีไทย การเขียนตามคํา
บอก การอานออกเสียง (รอยแกวและกลอนสุภาพ) การฟงเพื่อจับใจความและเขียนยอความ]
๗. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา

๒
๘. สํานักงานราชบัณฑิตยสภากําหนดจัดพิธีมอบรางวัลแกนักเรียนและโรงเรียนตามวัน เวลา และ
สถานที่ ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป (ประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
ระยะเวลาดําเนินงาน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เยาวชนผูเขาแขงขันมีทักษะการใชภาษาไทยทีถ่ ูกตอง ทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน และ
เปนแบบอยางแกเยาวชนอื่น ๆ ในการใชภาษาไทย
๒. เยาวชนผูเขาแขงขันตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษภาษาไทย
เงื่อนไขการสมัคร
๑. ผูสมัครเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาปที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศ
ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
๒. ใบสมัครตองมีคํารับรองของผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา
๓. โรงเรียนมีสิทธิ์สงนักเรียนเขาแขงขันไดโรงเรียนละ ๑ คน (มีอาจารยหรือผูปกครองมาดูแลผูแขงขัน
ได ๑ คน)
ขั้นตอนการสมัคร
๑. กรอกใบสมัครตามแบบฟอรมซึ่งดาวนโหลดไดจากเว็บไซต www.royin.go.th หรือเพจราชบัณฑิตยสภาในเฟซบุก โดยจะตองกรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน และสงใบสมัครทางไปรษณียลงทะเบียน
จาหนาซองถึง
โครงการแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของเยาวชน
กองศิลปกรรม สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันจันทรที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานราชบัณฑิตยสภาจะยืนยันรายชื่อ
นักเรียนผูมีสิทธิ์เขาแขงขันใหทราบทางเว็บไซต www.royin.go.th ภายในวันจันทรที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙
๒. ผูสนใจดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.royin.go.th หรือสอบถามรายละเอียดที่
นางวรรณธนา มูลจันทร นางสาวศยามล แสงมณี และ นางสาวนุชจรี เล็กบางพงศ
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ตอ ๒๐๔๕, ๓๐๒๑ และ ๓๐๒๖
วิธีการแขงขัน
แขงขันเปนรอบ ดังนี้
ภาคเชา
รอบที่ ๑ ตอบคําถามความรูดานวรรณคดีไทย (เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระดับชั้นประถมศึกษา ๑-๖) ๒๕ คะแนน
รอบที่ ๒ การเขียนตามคําบอก ๒๕ คะแนน

๓
รอบที่ ๓ การอานออกเสียง (รอยแกวและกลอนสุภาพ) ๒๕ คะแนน
(เมื่อรวมคะแนนทั้ง ๓ รอบแลว ผูที่มีคะแนนตั้งแตรอยละ ๖๐ ขึ้นไปจะไดเขาแขงขันในรอบที่ ๔)
ภาคบาย รอบที่ ๔ การฟงเพื่อจับใจความและเขียนยอความ ๒๕ คะแนน
วัน เวลา และสถานที่จัดการแขงขัน
วันเสารที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือปา
ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
รางวัล
๑. นักเรียน
รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ
พรอมเงินทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ
พรอมเงินทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ
พรอมเงินทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เกียรติบัตร
พรอมเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
นักเรียนทุกคนที่เขารวมแขงขันจะไดรับเกียรติบัตร
๒. โรงเรียน
โรงเรียนที่นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะไดรับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ
โรงเรียนที่นักเรียนไดรับรางวัลชมเชยจะไดรับเกียรติบัตร
โรงเรียนที่สงนักเรียนเขารวมแขงขันจะไดรับเกียรติบัตร
๓. อาจารย
อาจารยผูฝกทักษะการใชภาษาไทยใหนักเรียนเขารวมแขงขันจะไดรับเกียรติบัตร โรงเรียนละ ๑ คน

๔

กําหนดการแขงขัน
วันเสารที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.๐๐-๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนพรอมรับอาหารวาง

๘.๓๐-๙.๐๐ น.

พิธีเปดการแขงขัน
ผูเขาแขงขันฟงเกณฑและวิธีการแขงขัน

๙.๐๐-๙.๓๐ น.

แขงขันรอบที่ ๑ ตอบคําถามความรูด านวรรณคดีไทย

๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.

แขงขันรอบที่ ๒ การเขียนตามคําบอก

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.

พัก

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

แขงขันรอบที่ ๓ การอานออกเสียง (รอยแกวและกลอนสุภาพ)

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น.

ประกาศรายชื่อผูที่ผานไดเขาไปแขงขันในรอบที่ ๔

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

แขงขันรอบที่ ๔ การฟงเพือ่ จับใจความและเขียนยอความ

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.

รับอาหารวาง
ประกาศรายชื่อผูที่ไดรบั รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ
และรางวัลชมเชย
พิธีปดการแขงขัน

๕
ใบสมัครแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของเยาวชน
รูปถาย
ขนาด ๒″

๑.
๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

วันที่...................เดือน..................................................พ.ศ. ..............................................
ขาพเจา (ด.ช./ด.ญ.).........................................................นามสกุล...................................................................................
อายุ................ป ชั้นประถมศึกษาปที่...............................................................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได....................................................................................................................................................................
โทรศัพท........................................................โทรศัพทเคลื่อนที่ (ถามี)...............................................................................
ชื่อสถานศึกษา...................................................................................................................................................................
สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
 สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น (สน.ปศ.)
 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (สนศ.)
ที่อยู. ........................................................................................................................................................................
โทรศัพท.....................................................................โทรสาร (ถามี).......................................................................
ชื่ออาจารยที่ฝกทักษะการใชภาษาไทยที่จะไดรับเกียรติบัตร (นาย/นาง/นางสาว).............................................................
ชื่อ  อาจารย หรือ  ผูปกครอง ที่มาดูแลนักเรียน (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................
ที่อยูที่ติดตอได....................................................................................................................................................................
โทรศัพท......................................................โทรศัพทเคลื่อนที่ (ถามี)..................................................................................
อาหาร
นักเรียน
 ทั่วไป  มุสลิม
อาจารย/ผูป กครอง  ทั่วไป  มุสลิม
ขาพเจาขอรับรองวาไดรับคัดเลือกเปนผูแทนของโรงเรียนเขาแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของเยาวชน
ลงชื่อ................................................................ผูสมัคร
(.................................................................)
________________________________________________________________________________________
คํารับรองของสถานศึกษา
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...............................................ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน/ผูที่ไดรับมอบหมาย
ขอรับรองวา (ด.ช./ด.ญ.)…..................................................................เปนผูที่โรงเรียนคัดเลือกใหเปนผูแทนของโรงเรียน
เขาแขงขันทักษะการใชภาษาไทยของเยาวชน
ลงชื่อ................................................................ผูรับรอง
(............................................................)
ประทับตราโรงเรียน

